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Beschrijving van twee nieuwe soorten van

LYCAENIDEN
DOOR

P. C. T. SBTELIiEN.

1. Lycaena Cunilda m. nov. sp. (pi. 1. fig. 4. (?.)

In deel 35 (1892) van dit Tijdschrifl heb ik eene injcaena

Saturata beschreven die verwant is aan Lijc. Snidas Feld. , van de

Philippijnen. Onlangs leerde ik weder eene aan laatstgenoemde

verwante soort kennen, die haar eigenlijk nog meer nabij komt,

Met Suldas en Saturata heeft deze nieuwe species , die ik Cunilda

noem, in de mannelijke sekse de paarsblaauwe bovenzijde gemeen,

zoo mede den vrij scherp zwarten , wit gedeelten staarthoek der

achtervleugels. Wat den man evenwel van Saturata mas dadelijk

onderscheidt, is de veel donkerder , op het laatste derde der voor-

vleugels in paars overgaande, glanzige grondkleur der bovenzijde.

Suidas mas is op de bovenzijde wel even donker en ook glanzig,

maar eenkleurig, zonder donkerder achterrandsderde der voorvleu-

gels en heeft slechts eene smalle zwarte franjelijn. Van beide soorten

verschilt de acliterrand der achtervleugels. Deze heeft bij Cunilda

in cel 2 eerst een rond zwart vlekje en dan tot aan de punt in

de volgende cellen meer langwerpige , donkere , bijna zwarte , franje-

waarts blaauwwit , wortelwaarts bleekblaauw afgezette streepjes.

Dergelijke zwarte streepjes eindigen bij Saturata eigenlijk reeds in cel

2 of 3 en bij Suidas ziet men slechts in cel 2 , eene ronde zwarte

vlek. De ach! errand der voorvleugels is bij Cunilda e\ eu hveeàzwdsi

als bij Saturata. Wat de wijfjes betreft, zoo ken \k à^i vd.n Suidas

niet in natura en die van Saturata en Cunilda zijn op de boven-
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zijde moeijelijk van elkander te onderscheiden , alleen is de voor-

rand der achtervleugels bij Saturata foera, reeds van af ader 6

zwartgrijs en heeft het zwarte aciiterrandsvlekje in cel 2 wortel-

waarts een oranjegeel boogje. Bij het wijfje van CnniUlâ is alleen

het voorrandsderde van cel 6 donkergrijs , de rest bleek grijs-

blaaiiw en wit gemengd terwijl in cel 2 geen oranjegeel boogje

wordt gevonden.

Op de onderzijde, die bij, de drie soorten donkergrijs is, met

witte dwarslijnen —op de voorvleugels alleen van af het midden,

op de achtervleugels geheel —terwijl de achtervleugels bij den

slaarthoek in cel 2 eene ronde zwarte, wortelwaarts oranjegeel

afgezette vlek hebben die verder , evenals de zwarte , wit gedeelde

vlek in de cellen \a en \1) rnet eenige groenzilveren schubben

versierd is , loopt het verschil van Cuntlda, Saturata <? ? en Suldas S

dadelijk in het oog. Op de tweede helft der voorvleugels ziet men

namelijk bij de twee laalstgenoemde beurtelings eene lange en eene

korte witte lijn, de lange lijnen tot ader 1 doorloopende , de korte

bij ader 4 en 3 ophoudende, terwijl bij Cuuilda eerst twee lange

lijnen komen die ader 1 bereiken en dan twee korte, die bij de

aderen 3 en A ophouden. Daarna vindt men bij alle drie de soorten

drie, tot ader 1 doorgaande witte lijnen die naar onderen iets

uiteenwijken.

Op de achtervleugels is de ronde zwaarte achterrandsvlek in cel 2

bij Cmillda wortelwaails afgezet door oranjegeel, dat dubbel zoo

breed is als het zwart en zich in cel 3 bijna tot ader 4 uitstrekt.

Bij Suidas S ziet men niet meer dan een smal oranjegeel boogje

en bij Saturata <? ? is het oranjegeel ook wel tweemaal zoo

breed als de zwarte vlek , maar komt in cel 3 niet eens tot de

helft.

In vleugelvorm komt . Cunilda $ nader bij Suidas c? dan bij den

man van Saturata, die meer afgeronde, kortere voorvleugels heeft.

Palpen en aderbeloop bij Cnnilda zooals bij Saturata en de vlugt

dezelfde.

Ik wil hier nog vermelden , dat Lyc. Saturata ook op Sumatra

vliegt, in niet van Javaansche verschillende exemplaren.
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Cunilcla ken ik alleen van West- Java , Preanger , Tjisolok
,

(Grelak). Collectie van Dr. Staudinger.

2. Lycaena Subperusia m. nov. sp.

Een $ van 27 mm. en een j van 25 mm.

Deze soort is het naast verwant aan Li/c. Permia Feld, en van

dezelfde grootte en vleugelvorm , ook heeft het blaauwe veld der

voorvleugels bij het wijfje denzelfden vorm als bij Perusia ?;

het steekt dus met eene vrij spitse punt tegen den achterrand uit.

De onderzijde is ook donkergrijs met witte dwarslijnen en heeft in

cel 2 der achtervleugels aan den achterrand mede eene ronde

zwarte vlek , die wortelwaarts ' smal vuil roodgeel is afgezet en

cel 1 is aan den staarthoek zwart , met één roodgeel streepje en

drie witte , benevens met eenige blaauwzilveren schubben. Er

bestaan evenwel verscheidene verschilpunten die uit de beschrijving

zullen blijken.

De bovenzijde is bij den c? donker paarsblaauw, matglanzig, bij

Perusia $ licht
,

grijsachtig blaauw , ook matglanzig. Het ? is op

de bovenzijde vaalzwart, op de voorvleugels met glanzig donker

hemelsblaauw wortelveld , op de achtervleugels met dunne, eveneens

gekleurde blaauwe bestuiving aan den wortel en onduidelijke
, tegen

de vleugelpunt verdwijnende , ten deele wit afgezette zwarte vlekken

op den achterrand. Bij Perus'ui Î is daarentegen het wortelveld

der voorvleugels wit , tegen den wortel
,

het meest langs den

binnenrand, blaauw bestoven en de achtervleugels zijn, behalve een

ongeveer 3 mm. breeden zwartgrijzen buitenzoom , die langs den

achterrand door eene gegolfde witte lijn is gedeeld , overigens on-

zuiver (grijsachtig) wit, dun blaauw bestoven.

Op de onderzijde der voorvleugels ontbreken bij beide seksen

van Snbperusia de beide witte lijnen der wortelhelft en ziet men

dus slechts witte teekening op de tweede helft , beurtelings eene

lange en eene korte lijn , benevens twee meer gegolfde en de

witte franjelijn langs den achterrand. In de witte teekening der

achtervleugels zie ik geen verschil en merk nog op dat hare kleur
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nergens zeer helder is en dat zij, en voornamelijk bij het c? fijner

is dan bij Perusia.

Het is mogelijk dat deze Suòperiisia slechts eene variëteit van

Perusia vormt maar overgangen zag ik nog niet en de voorwerpen

van laatstgenoemde soort in onze collectie, ongeveer een dozijn van

Amboina, Gelebes en Java, zijn scherp gesclieiden. Sabperusia is

mij tot dusverre alleen bekend van Java en Sumbawa (collectie

van Dr. Standiger).


